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SAMENVATTIN G G 

Glucosee is de belangrijkste energiebron voor het lichaam, met name voor de hersenen 

diee veel glucose verbruiken. De hersenen zelf kunnen geen glucose opslaan of produce-

renn en zijn dus afhankelijk van het glucosegehalte in het bloed. Het is daarom van groot 

belangg dat de glucoseconcentraties relatief constant worden gehouden; ze variëren dan 

ookk binnen duidelijke grenzen. De handhaving van dit relatief constante glucosegehalte, 

i.e.. glucosehomeostase, wordt aan de ene kant bewerkstelligd door afgifte van hormo-

nenn die glucoseopslag (insuline) of glucosevr ij making (glucagon, corticosteron, adre-

naline)) tot gevolg hebben en aan de andere kant door activatie van het autonome ze-

nuwstelsell  dat perifere organen inner veert. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een 

parasympathischh en een sympathisch deel: activatie van het parasympathische deel leidt 

inn de lever tot opslag van glucose in glycogeen en in de pancreas tot afgifte van insuline. 

Sympathischee activatie leidt tot mobilisatie van glucose doordat in de lever glycogeen 

wordtt afgebroken of nieuw glucose wordt geproduceerd; daarnaast leidt sympathische 

activatiee tot afgifte van adrenaline en corticosteron uit de bijnier en glucagon uit de pan-

creas. . 

Ookk al worden de glucoseconcentraties in het bloed constant gehouden, toch verto-

nenn ze evenals concentraties van hormonen die betrokken zijn bij de regulatie van 

glucosehomeostasee een duidelijk dag/nachtritme. Zo is beschreven dat mensen vlak voor 

hett opstaan verhoogde bloedglucoseconcentraties laten zien, en dat weefsel gemakkelij-

kerr glucose opneemt in de ochtend dan in de avond. Ook nachtdieren, zoals de rat, laten 

vergelijkbaree veranderingen zien, rekening houdend met de verschillen in activiteits-

periodess (mensen zijn actief wanneer het licht is, ratten wanneer het donker is). Dag/ 

nachtritmess worden voor een belangrijk deel gestuurd door de biologische klok gelegen 

inn een kern in de hypothalamus: de suprachiasmatische nucleus (SCN). Samen met ver-

anderingenn uit de omgeving zorgt de SCN voor een regelmatige afwisseling van rust en 

activiteitt en voor aanpassing aan die situatie door het lichaam. 

Glucoseconcentratiess in het bloed vertoonden een duidelijk dag/nachtritme in ratten, 

ditt ritme was afwezig wanneer de SCN verwijderd werd (hoofdstuk 2). Echter, in SCN-

gelaedeerdee dieren wordt ook het eetgedrag aritmisch, en gaat eten gepaard met een 

veranderingg van de glucoseconcentratie in het bloed. Daarom lijken dagelijkse variaties 

inn glucoseconcentraties het gevolg van SCN-gestuurd eetgedrag. Om te onderzoeken of 

dee SCN ook een directe sturing heeft op glucoseconcentraties was het nodig om de in-

vloedd van de SCN op eetgedrag uit te schakelen. Om dit te bewerkstelligen hebben we 

rattenn gedurende 36 uur laten vasten waardoor het eten geen verstorende of maskerende 

factorr meer kon zijn. Vervolgens was het mogelijk om de directe invloed van de SCN op 
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glucoseconcentratiess te onderzoeken. Een tweede benadering die we hebben gebruikt 
omm de ritmische factor van voedselopname te elimineren, was het opleggen van een 
maaltijdregimee van 6 maaltijden per dag, met telkens 4 uur tussen elke maaltijd, waar-
doorr het ritme in voedselopname verdwijnt (terwijl andere dagelijkse ritmes, zoals het 
ritmee in locomotoractiviteit en in corticosteronniveaus, bleven bestaan). Zowel dieren 
diee gevast hadden, als dieren die gewend waren aan het 6 maaltijdenschema lieten een 
duidelijkk 24-uursritme zien in bloedglucoseconcentraties met een piek vlak voor de 
activiteitsperiode.. Dit ritme verdween na verwijdering van de SCN. Glucoseconcentraties 
inn het bloed laten dus een duidelijk 24-uursritme zien, gestuurd door de SCN en onaf-
hankelijkk van het ritme in voedselopname. 

Omdatt insuline- en glucagonconcentraties in het bloed een dagelijks ritme vertonen 

datt samenvalt met het dagelijks ritme in glucoseconcentraties zouden ze verantwoorde-

lij kk kunnen zijn voor het 24-uursritme in glucose. Insulineconcentraties in het bloed 

vann dieren op een 6 maaltijdenschema lieten echter geen 24-uursritme zien, maar een 

stijgingg na elke maaltijd (hoofdstuk2). Hierdoor is het niet logisch dat insuline verant-

woordelijkk is voor een ritme in glucoseconcentraties. Deze observatie werd ondersteund 

doorr het feit dat in dieren die 36 uur gevast waren, ook geen 24-uursritme in insuline-

concentratiess gevonden werd. Ook glucagon bleek geen kandidaat te zijn voor de stu-

ringg van het 24-uursritme in glucoseconcentraties in het bloed, omdat evenals insuline-

concentraties,, glucogonconcentraties in ratten op een 6 maaltijden regime het voedsel -

patroonn volgden (hoofdstuk 7). Het 24-uursritme in glucoseconcentraties wordt dus 

niett geregeld via veranderingen in hormonen zoals insuline en glucagon. 

Dee piek in glucoseconcentraties in het bloed vlak voor de activiteitsperiode gaat ge-

paardd met een verhoging van de tolerantie van de weefsels voor glucose (het weefsel 

neemtt makkelijker glucose op) (hoofdstuk 3). Naast dit 24-uursritme in glucose-

tolerantiee werd er ook een ritme gevonden in de gevoeligheid van het weefsel voor insu-

line.. Wanneer de glucosetolerantie hoog was, vonden we eveneens een verhoogde ge-

voeligheidd van het weefsel voor insuline (met dezelfde hoeveelheid insuline wordt meer 

glucosee weggewerkt), terwijl over de hele dag/nachtcyclus de insuline-afgifte als gevolg 

vann glucosetoediening gelijk was. Dit geeft aan dat de verhoogde glucosetolerantie van 

dee weefsels in ieder geval gedeeltelijk komt door een hogere gevoeligheid van het weefsel 

voorr insuline en niet door de hoeveelheid aanwezige insuline. Zowel de glucosetolerantie 

alss de insulinegevoeligheid van de weefsels wordt aangestuurd door de SCN, d.w.z. na 

verwijderingg van de SCN verdwenen beide ritmes (hoofdstuk 3). Echter, in SCN-

gelaedeerdee dieren werd een glucosetolerantieniveau gevonden dat vergelijkbaar was met 

hett piekniveau in intacte dieren zonder dat dit gepaard ging met een verhoogde insu-

line-afgiftee of met een verhoogde gevoeligheid van de weefsels voor insuline. Dit bete-

kentt dat in SCN-gelaedeerde dieren blijkbaar meer glucose-opname plaatsvindt onaf-

hankelijkk van insuline. Glucose-opname in weefsel vindt plaats met behulp van 
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glucosetransporterss die zowel insuline-afhankelijk als insuline onafhankelijk kunnen zijn. 

Eenn SCN-laesie zou een verandering in de glucosetransporters kunnen bewerkstelligen 

waardoorr SCN-gelaedeerde dieren zonder insuline meer glucose het weefsel binnen kun-

nenn transporteren. 

Glucoseconcentratiess in het bloed en glucoseopname door de weefsels vertoonden 

duss eenzelfde 24-uursritme, d.w.z. beide ritmes piekten op hetzelfde moment. Het is 

duidelijkk dat deze gelijktijdige stijging van glucoseconcentraties en glucose-opname al-

leenn kan optreden wanneer de glucosevoorziening aan het bloed dusdanig is dat het 

compenseertt voor dee verhoogde glucose-opname. Een manier waarop de SCN een ritme 

inn glucoseconcentraties zou kunnen aansturen is door invloed uit te oefenen op de 

glucoseproductiee in de lever, aangezien de lever de grootste en belangrijkste opslagplaats 

voorr glucose is. Door middel van transneuronale tracingstechnieken hebben we inder-

daadd kunnen aantonen dat de SCN neuroanatomische projecties heeft naar de lever via 

beidee takken van het autonome zenuwstelsel (hoofstuk4&5). Vervolgens is onderzocht 

off  deze SCN-autonome zenuwstelsel-leverprojecties betrokken zijn bij de sturing van 

hett ritme in glucoseconcentraties. Het selectief doorsnijden van zowel de parasympa-

thischee als de sympathetische tak naar de lever resulteerde beide keren in een verstoring 

vann het ritme in glucoseconcentraties (hoofdstuk5).De sympathische en de parasym-

pathischee zenuwbanen, die beide informatie kunnen ontvangen van de SCN, zijn dus 

ookk allebei betrokken bij de sturing van de glucoseconcentraties in het bloed. Uit deze 

resultatenn kan worden geconcludeerd dat er sterke aanwijzingen zijn voor een 24-uurs-

ritmee in glucoseconcentraties in het bloed; dit ritme is onafhankelijk van voedselopname 

enn wordt gegenereerd door de SCN die dit ritme aanstuurt via de autonome input naar 

dee lever. 

Melatoninee is een stof die gemaakt wordt door de epifyse (ook wel pijnappelklier ge-

noemd).. De afgifte van melatonine wordt gestuurd door de SCN en vertoont dan ook 

eenn duidelijk ritme: afgifte van melatonine is beperkt tot de donkerperiode, bij de rat 

gebeurtt dit tijdens zijn activiteitsperiode. Glucoseconcentraties in het bloed laten tij -

denss de donkerperiode een daling zien. De experimenten in hoofdstuk 6 waren gericht 

opp de vraag of melatonine het donkersignaal van de SCN versterkt en van belang zou 

kunnenn zijn bij de nachtelijke daling in glucoseconcentraties. Om dit te onderzoeken 

werdd de epifyse verwijderd en bleef de daling van glucoseconcentraties in de donker-

periodee inderdaad uit. Echter, de toediening van melatonine aan de dieren zonder epifyse 

resulteerdee niet in het verwachte herstel van een 24-uursritme in glucoseconcentraties, 

alhoewell  deze gemiddeld wel lager waren dan wanneer er geen melatonine werd toege-

diend.. Een andere opvallende observatie was dat insulineconcentraties in dieren zonder 

epifysee ongeveer gelijk waren aan die in intacte dieren; wanneer melatonine echter werd 

toegediend,, stegen insulineconcentraties sterk na de maaltijd, en tevens sterker dan in 

intactee dieren. Deze sterke insulinestijging zou de oorzaak kunnen zijn van de melatonine-
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geïnduceerdee verlaging in glucoseconcentraties in dieren zonder epifyse. Het is wel zo 
datt het verwijderen van de epifyse meer gevolgen lijk t te hebben dan alleen maar het 
verdwijnenn van melatonine. 

Inn hoofdstuk 7 worden de resultaten samengevat en bediscussieerd. De invloed van 
dee SCN op de regulatie van glucoseconcentraties, glucosetolerantie, insulinewerking en 
afgiftee wordt aan de hand van een vereenvoudigd model besproken. De SCN bereidt het 
lichaamm voor op de komende activiteitsperiode via twee verschillende routes, 1) het ver-
hoogtt de glucoseconcentraties en 2) het zorgt dat glucose gemakkelijk opgenomen kan 
wordenn in de weefsels door de gevoeligheid voor insuline te verhogen. De SCN beïn-
vloedtt de glucoseconcentraties en de glucosetolerantie op verschillende niveaus. Uit onze 
experimentenn is duidelijk gebleken dat de SCN glucoseconcentraties beïnvloed via zijn 
autonomee sturing van de lever. Voor de SCN-sturing van veranderingen in glucose-
tolerantiee en insulinegevoeligheid ligt een mogelijke invloed van de SCN op de auto-
nomee inner vatie van spier- en vet weefsel meer voor de hand; spieren en vet zijn name-
lij kk plaatsen waar veel glucose wordt opgenomen. Tenslotte lieten de experimenten be-
schrevenn in dit proefschrift en eerdere experimenten van de groep zien dat de SCN via 
hett autonome zenuwstelsel ook een invloed uitoefent op de insuline-afgifte door de pan-
creas.. Met transneuronale tracing werd aangetoond dat de SCN via beide takken van het 
autonomee zenuwstelsel signalen kan overbrengen naar de pancreas. Daarnaast bleek dat 
dee hoeveelheid afgegeven insuline afhankelijk is van het tijdstip van de dag, zowel na de 
maaltijdd als bij hoge glucoseconcentraties in dieren waarvan de lever selectief 
gedenerveerdd was (hoofdstuk 5). Hierdoor lijk t de autonome aansturing van lever, pan-
creas,, vet en spieren, een essentiële rol te spelen bij de invloed van de SCN op de regula-
tiee van het glucosegehalte in het bloed. 
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